
INDICE DE DESEMPREGO ABERTO
(PESSOAS DE IS ANOS E MAIS)

VARIAÇAo MENSAL ".
ANO

R. JANEIRO S.PAUlO B. HORIZOIfTE P.ALEGRE SALVADOR RECIFE

1990

Jan. 3,23 3,06 3,27 2,52 4.48 5,05
Fev. 2,95 3,55 3,88 2.51 4,35 5,97
Mar. 3.50 4,08 4,36 3,42 4,54 5.96
Abr. 3,86 5,06 4,64 4,49 5,90 6,07
Mai. 4.41 5,52 5,46 4,28 6.51 7,00
Jun. 3,76 5,42 4.68 4.24 5,48 6,61
Jul. 3,24 5,01 4.39 4,00 5,58 6.40
Ago. 3,51 4,89 3,64 3.94 6.07 6,34
Selo 3,44 4,64 3,84 3,72 5,60 4.92
Out. 3,52 4,45 7,76 3,94 5,12 5,66
Nov. 3,51 4,67 3,81 3.65 5,33 4,95
Dez. 3.07 4.22 3,37 3.91 5,70 4,59

1991

Jan. 4,24 5,91 4,n 4,56 5,43 6,10
Fev. 3,81 6,37 5.00 5,48 5,18 6,44
Mar. 4,24 7,22 5,06 5,14 5,76 6,33
Abr. 4,13 6,93 4,47 5.44 6,06 6,67
Mal. 4.54 6,49 4,61 5.04 7,26 6,21
Jun. 3,63 5,61 4,31 3,90 6.43 .5,30
Jul. 2.55 4,34 3,18 3,15 6,52 4,46
Ago. 2.84 4,38 3,67 3,82 5,67 5,76
Set. 3,38 4,43 3,63 4,03 6,22 7,05

FON~E: FI8GE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica.
Oba•• Calculada pela FI8GE, esta taxa ê a relação entre o número de pessoas procurando

emprego na êpoca da pesquisa e o número de pessoas economicamente ativas
!PEAI, com Idade igualou superior a 15 anos. Não são computadas as pessoas que
Já desistiram de procurar emprego de forma ativa nem os subempregados.
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PERFIS MINEIROS

Os PERFIS MINEIROS publicados pelo INDICADOR a partir do nQ 24 constituem verbetes
do DICIONÁRIO BIOGRÁFICO DE MINAS GERAIS - Per/odo Republlc.no (1889.1991),
elaborado pelo Centro de Estudos Mineiros - UFMG/FUNDEP, e atualizado. a partir de 1980,
pels Assembléia Legislstiva do Estado de Minas Gerais, sempre sob a coordenação da
Professora Norma de GÓ6s Monteiro. O dicionário será publicado pela Assembléia em
conv6nio com a FUNDEP.
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5~~
OLEGÁRIO DIAS MACIEL

Político, engenheiro e fazendeiro, nasceu oa então
paróquia de Bom Despacho, Município de Pitangui, hoje cidade de
Bom Despacho, MG, a 6 de outubro de 1855. Faleceu em Belo
. Horizonte, MG, a 5 de setembro de 1933. Filho do Coronel da GN
Antônio Dias Maciel e de Flaviana Rosa da Silva Maciel. Era celibatário.

Fez o curso de Humanidades no Colégio do Caraça,
MG, e diplomou-se em Engenharia pela Escola Politécnica do Rio de
Janeiro, em 1878.

Iniciando a carreira política ainda no Império, elegeu-
se Deputado Provincial para a 23a. Legislatura (1880-1881)e reelegeu-
se para a 24a. (1882-1883).Nos dois períodos teve participação ativa na
elaboração de leis de incentivo ao desenvolvimento da incip1ente
indústria regional. Em Patos, MG (atual Patos de Minas), onde a família
fixara residência por volta de 1858, exerceu os cargos de Agente
Executivo Municipal e de Juiz de Paz do Distrito de Santo Antônio dos
Patos. Em 1888,foi nomeado engenheiro-superintendente da Companhia
Belga da Estrada de Ferro Pitangui-a-Patos. Proclamada a República;
voltou à polítiça como Deputado àConstituinte Estadual de 1891e na 1a.
Legislatura (1891-1895)e, em seguida, foi Deputado Federal da 2a. à 7a.
Legislaturas (1894-1911).Terminado o último mandato, retirou-se
voluntariamente da política e retornou a Patos.

No período presidencial de Venceslau Brás Pereira
Gomes (15/11/14-15/11/18),ocupou sucessivamente os cargos de Consultor
Técnico do Ministério da Viação e de Inspetor-Geral dos Serviços de
Vias Férreas. Em 1922estava de novo afastado da política e dedicado
à atividade de fazendeiro quando, por indicação do PRM, candidatou-
se à Vice-Presidência do Estado, na chapa encabeçada por Raul
Soares de Moura. Exerceu a Presidência em dois períodos: de 12de
setembro de 1923a 7 de abril de 1924,quando o titular do çargo esteve
licenciado por motivo de saúde, e de 4 de agosto a 21de dezembro de
1924, por ocasião da morte de Raul Soares. Assumiu de novo a
Presidência quando Fernando de Melo Viana, eleito para completar o
quatriênio, afastou-se para concorrer à Vice-Presidência da República
(~0/02-31/01/26). Eleito Senador Estadual em 1924 para o restante da
9a. Legislatura (1923-1926), na vaga de Basílio de Magalhães, que
renunciara ao mandato, e reeleito para a 10a. Legislatura (1927-1930),
foi Presidente da Casa durante todo o período em que ali permaneceu .
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Senador Federal na 14a. Legislatura (1930-1934), foi
escolhido candidato de conciliação do PRM à Presidência do Estado
para o q'uatriênio que terminaria a 7 de setembro de 1934. Assumindo
o governo a 7 de setembro de 1930, coube-lhe "dar andamento às
medidas finais para a deflagração do movimento revolucionário que
eclodiria em outubro. Suspensa a ordem constitucional e criado o
Governo Provisório da República, continuou à frente do Executivo
mineiro até falecer.

Na direção política de Minas após a vitória do
movimento revolucionário de 1930,revelou perspicaz compreensão das
mudanças definitivas do regime. Afastou-se da orientação tradicional
e regionalista do PRM, dando integral apoio à formação da Legião
Liberal Mineira, agremiação política vinculada à Legião de Outubro,
que pretendia liderar a reorganização do regime, sob inspiração das
teses reformistas do tenentismo. Em entrevista concedida a um jornalista
carioca no início de 1931,afirmou que o PRM fora definitivamente
absorvido pela nova agremiação política. Afastava a hipótese da
reorganização do velho partido, alegando que seu programa era
incompatível com a nova ordem que se estabelecera no País em
outubro de 1930. Como conseqüência dessa atitude, foi vítima de um
golpe, que abortou, liderado por velhos chefes perremistas, a 18 de
agosto de 1931.A tentativa de deposição ocorreu durante um congresso
do PRM, convocado com o objetivo de discutir a reorganização do
partido. Falou-se, à época, do apoio oficioso de Getúlio Vargas ao
putsch, que, caso vitorioso, teria substituído Maciel por Artur da Silva
Bernardes. O golpe de 18de agosto foi precedido de tentativa, feita
pelos Secretários Cristiano Monteiro Machado, do Interior, José Carneiro
de Resende, da Fazenda, e Alaor Prata Soares, da Agricultura, de
forçar o Presidente do Estado a renunciar, e com ele todo o secretariado
pré-revolucionário. Olegário não aceitou o alvitre, o que levou aqueles
auxiliares a colocar os cargos à disposição. O Presidente de Mi[las -
título que conservou até sua morte com a aprovação do Governo
Provisório - nomeou então os substitutos Gustavo Capanema (Interior),
Amaro Lanari (Fazenda) e Cincinato Gomes de Noronha Guarani
(Agricultura) sem consultar previamente o PRM. Foi o primeiro gesto de
hostilidade para com o velho partido chefiado por Artur Bernardes.

No processo de reorganização política de Minas,
procurou exercer o papel de moderador e de pacificador, buscando
conciliar as facções em que se dividiram as forças estaduais - a liberal
e a perremista. Foi assim que, em abril de 1932,comandava a organização
do Partido Social Nacionalista, resultado da fusão da Legião Liberal
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Mineira e do PRM. A composição da primeira comissão executiva do
PSN denotava o esforço de pacificação da política mineira. Dela faziam
parte Venceslau Brás Pereira Gomes, Artur da Silva Bernardes, Antônio
Carlos Ribeiro de Andrade, Francisco Luís da Silva Campos, Afonso
Augusto Moreira Pena Jr, Augusto Mário Caldeira Brant, José Monteiro
Ribeiro Junqueira, Gustavo Capanema, Virgílio de Melo Franco, José
Francisco Bias Fortes, Teodomiro Carneiro Santiago, Cristiano Monteiro
.Machado, Djalma Pinheiro Chagas e Washington Ferreira Pires. No
entanto, a tentativa de composição durou pouco.

Já em novembro de 1932, afastada a facção
encabeçada por Artur Bernardes - então exilado, depois do fracasso da
revolução paulista, ocorrida em julho daquele ano -, Olegário Maciel
liderava a criação de um novo partido, o Partido Progressista. No
manifesto dirigido ao povo mineiro anunciando sua formação, afirmava-
se que seu alvo era promover e fortalecer a unidade nacional, acima da
qualquer prurido regionalista. O Partido Progressista consolidotl-se
como força política dominante em Minas, sob o comando de Benedito
Valadares Ribeiro, indicado por Getúlio Vargas para chefiar o governo
do Estado após a morte de Olegário Maciel, e só se extinguiu em
novembro de 1937, quando a implantação do Estado Novo.

Por ocasião da Revolução Constitucionalista(
desencadead~ por líderes paulistas em 1932,Olegário Maciel hipotecou
total apoio a Getúlio Vargas e ao Governo Provisório, conforme tornava
público em manifesto ao povo mineiro, de 14 de julho de 1932. Em
reconhecimento desse apoio, Getúlio Vargas conferiu-lhe o título de
general honorário do Exército.

No governo de Minas, manteve a tradicional política
de equilíbrio orçamentário, buscando, no entanto, favorecer condiçôes
estimuladoras da iniciativa privada. Foi o que fez com o setor cafeeiro,
ao transferir a direção do Instituto Mineiro do Café pára os próprios
produtores (Decreto no. 10.244, de 2 de fevereiro de 1932). O Instituto
fora criado durante o Governo Antônio Carlos Ribeiro de Andrada como
órgão vinculado àSecretaria das Finanças. A gestão pelos cafeicultores
significava que assumiam o controle da política do café é dos fundos
já acumulados pela contribuição dos produtores. Como a maioria dos
cafeicultores mineiros, Olegácio Maciel era contrário à política de
valorização tal como defendida pelos paulistas. Julgava conveniente a
fixação de um preço mínimo compensador, estabelecido em função do
cUsto de produção nos países concorrentes. Essa medida deveria ser
complementada com estímulos à expansão do consumo. Defendia a
poli cultura e o incentivo à pecuária, julgando perniciosa a dependência
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da riqueza do Estado das flutuações do café. Na ordem das prioridades
de Investimento público, colocava a expansão das vias de comunicação
antes da educação e da saúde pública, pois considerava aquelas o pré-
requisito da integração econômica de que Minas carecia.

O caráter avançado de seu pensamento econômico
manifestou-se na defesa que fazia do combustível de álcool como o
mais apropriado para o Brasil em vista da abundância e facilidade da
produção canavieira e de mandioca. Como conseqüência dessa postura,
defendia o sistema rodoviário como o mais conveniente para promover
a Integração econômica de Minas. Pondo em prática parte dessa
perspectiva modernizadora, em junho de 1931autorizou a abertura de
crédito especial no montante de 600 contos para a Instalação de uma
fábrica de álcool-motor derivado da mandioca (Decreto no. 9.954, de
16/06/31). Os estudos preliminares foram feitos pela Comissão da
Campanha Econômica, constituída, logo após a vitÓria do movimento
revolucionário, com o objetivo de apresentar diretrizes para a
dinamização da economia mineira. A usina foi construída em Divinópolis,
ficando subordinada à Secretaria da Agricultura, Viação e Obras
Públicas. De sua instalação, em setembro de 1932, até dezembro de
1935, produziu 1.626.294 litros de álcool e 6.034 litros de óleo fúsel. ~m
meados de 1936,descontadas as despesas de instalação e manutençao,
a usina já dera um lucro liquido de 208 contos. Ao contrário do ex-
Presidente Artur da Silva Bernardes, Olegário Maciel defendia a
necessidade da instalação de uma grande siderurgia em Minas, que
contasse com a ajuda de capital externo e utilizasse carvão mineral, de
preferência nacional.

Ao longo de seu governo, cuidou da reorganização do
ensino público, segundo a reforma educacional Francisco Luís da Silva
Campos, introduzida durante o mandato de Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada. Procurou assegurar condições de treinamento adequado
para os professores que deveriam, implantá-Ia. Embora não 1enha
levado a cabo uma reforma no sistema de crédito agrícola, promoveu
estudos-destinados a apresentar alternativas de ajuda financeira aos
pequenos produtores, marginalizados pelo sistema vigente.

No Império, pertenceu ao Partido Liberal e, na .
República, ao PRM e ao Partido Progressista. .

Atuaram na política seus sobrinhos Adélio Dias Maciel,
Leopoldo Dias Maciel e Jacques Dias Maciel.
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